Huishoudregels
Allereerst hartelijk welkom in Hollands Län i Hallands Län. Wij doen ons
uiterste best om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken. Van uw
kant vragen wij u een aantal regels in acht te nemen.

In principe is de aankomst- en vertrekdag op zaterdag. Buiten het
hoogseizoen zijn in overleg afwijkende dagen mogelijk.
De aankomsttijd is vanaf 16.00 uur en de vertrektijd rond 11.00 uur.
In het grote huis, op de kamers en in de appartementen mag niet
worden gerookt.
Wij vragen u uw schoenen binnen uit trekken en pantoffels of slippers te
dragen. In Zweden is men gewend om binnenshuis de schoenen uit te
doen, dus vergeet uw sloffen of slippers vooral niet.
Wilt u uw handdoeken meer dan één keer gebruiken? Als u ze niet meer
gebruikt, kunt u ze op de grond laten liggen of u brengt ze in de
waskelder. Dan gaan ze in de was en krijgt u ze gewassen terug.
Wilt u uw eigen was draaien? Dat kan. Vraag Anita naar de
mogelijkheden en prijzen.
Indien u van de gezamenlijke keuken gebruik maakt, is het fijn als u deze
weer opruimt en schoon achter laat voor de volgende gebruiker.
Alle pannen en met name die met anti aanbaklaag graag met de hand
afwassen, dan gaan ze langer mee. In de anti aanbakpannen alleen
plastic of houten lepels gebruiken. En de houten lepels kunnen niet tegen
een wasbeurt in de afwasmachine, dus deze ook graag met de hand
afwassen.
Breekt u servies of iets anders uit de keuken, dan horen we dat graag,
zodat we het kunnen vervangen.

Verblijft u in één van de appartementen? Wilt u het appartement netjes
en zo schoon mogelijk achter laten? Wat ons betreft zal het uitgangspunt
altijd moeten zijn dat een volgende gast relaxed kan beginnen aan de
vakantie, in plaats van eerst moeten schoonmaken wat een ander heeft
nagelaten te doen.
De sleutel van de appartementen hangt in het halletje. Niet vergeten
deze in te leveren of terug te hangen. De sleutel voor het grote huis is
beschikbaar, maar graag terug leggen op de daarvoor bestemde plaats.
Al het afval scheiden we. GFT afval in de bruine bak, restafval in de
groene bak. Plastic verpakkingen en flessen, glas, papier, blik graag
gesorteerd in de blauwe kist in de kelder. Petflessen en drankblikjes
leveren we in bij de sportvereniging zij spekken daarmee de clubkas of u
brengt ze zelf naar het inleverpunt in de supermarkt en krijgt het
statiegeld terug.
Is de mand met stookhout leeg; stookhout voor de appartementen ligt in
het stookhok. Of vraag Richard om droog stookhout.
Wifi netwerk is Asus en het wachtwoord; VANKEMPEN84

Heeft u vragen, advies voor een wandeling of fietstocht nodig of wilt u een
fiets of kano huren? Of samen met Richard een MTB/fietstocht maken? We
zullen de meeste vragen kunnen beantwoorden en wensen invullen.
Heel veel plezier en een prettige tijd bij ons in Hollands Län!

Richard en Anita

